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PT. Berkat Kreasi Makmur atau biasa kami singkat
dengan nama BKM. adalah perusahaan yang
bergerak dalam bidang Engineering Solution Alat
Ukur,Filteration, dan Alat alat QQ untuk Minyak
,Air dan Gas.Kami juga menyedikan jasa peneraan
ulang alat ukur minyak, air dan gas di seluruh
wilayah Indonesia.
Showroom And Operasional:
Mall MGK kemayoran lt 1 blok
5/2,Kemayoran ,Jakarta pusat
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Office and Mailing :
Ruko gading Florensia
Jl. Bukit Gading Mediterania Blok A
No.1- Kelapa Gading - Jakarta Utara

SEJARAH PT BERKAT KREASI MAKMUR
Berdiri pada tahun 2019, PT. Berkat Kreasi Makmur biasa
kami singkat dengan BKM adalah Perusahaan yang bergerak dalam
bidang Engineering system flowmeter, filteration dan pompa . serta
melakukan jasa peneraan ulang unit flowmeter dan alat alat QQ yang
disahkan secara resmi oleh Dinas departemen Perdagangan dan
industri ( Metrologi ). Kami PT. Berkat Kreasi Makmur ( BKM ) memiliki
Slogan Make customer satisfaction in product and service.dengan
Slogan yang ada PT.Berkat Kreasi Makmur, mengedepankan pelayanan
yang prima terhadap setiap customer dan dengan harga yang mampu
bersaing di pasaran.PT. Berkat Kreasi Makmur di dukung dengan
teknisi yang berpengalaman di dalam bidangnya dan selalu
mengembangkan diri dalam latihan latihan product yang diberikan oleh
perusahaan.Saat ini PT.Berkat Kreasi Makmur merupakan salah satu
distributor resmi product flowmeter dengan merk Total Controls
System ( TCS ).
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VISI & MISI
Visi

PT.Berkat Kreasi Makmur
mempunyai visi sebagai penyedia product
yang berkualitas baik dan unggul dalam
pelayanan yang berorintasi kepada kepuasan
customer dengan harga yang
kompetitif.PT.Berkat Kreasi Makmur
memastikan bahwa product yang dikirimkan
merupakan product yang telah melewati QC
dan rangkaian pengetesan unit.Terlepas dari
aplikasi penjualan, perawatan dan pelayanan
desain engineering kami PT Berkat Kreasi
Makmur akan menjadikan pelayanan
pelayanan kami terhadap pengalaman para
customer menjadi dampak positive yang
menjadi prioritas kami dalam bekerja untuk
mencapai misi kami kedepan yaitu
menyediakan Product dan Jasa pelayanan
terbaik dengan harga yang kompetitif dan
pelayanan yang mengutamakan kepuasan
customer sehingga Motto kami Make
customer satisfaction in product and service
tercapai.

4

PT Berkat Kreasi Makmur

Misi

PT.Berkat Kreasi Makmur mempunyai
Misi Menyediakan Product terbaik dalam
bidang alat ukur,pompa,dispenser, filteration
dan engineering system.Menyediakan Jasa
Service dan Teknisi yang berpengalaman serta
terlatih dalam menghadapi kendala kendala di
lapangan.Melembagakan kebijakan dan
prosedur yang memenuhi standart
keselamatan kerja dan bisnis dengan
penerapan Etos kerja yang tinggi.Memberikan
harga yang kompetitif, bersaing dan wajar
dalam penjualan product dan jasa.peka
terhadap permasalahan sekitar lingkungan
kerja terutama lingkungan sosial sehingga
dampak positive kehadiran kami sangat
berguna.Aset terbesar kami bukan lah
material melainkan kepuasan dari para
customer atas product dan layanan yang kami
berikan.

Product

TCS Flowmeter (PD Meter)

Vane pump

Dispenser

Oval gear
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Fuel Transfer Pump

OUR PROJECT

Layanan service storing dan
maintenance skid mobile
dispenser

Mobile dispenser skid mining In
Sumatra-Kalimantan
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Instalasi skid Mining - Kalimantan

Monthly maintenance services in
meulaboh

Jasa Kalibrasi Tera ulang
Kami menyediakan jasa kalibrasi untuk seluruh
jenis flow meter ,water meter dan alat ukur
lainya.yang di sah kan Badan Metrologi

Jasa Pola Sewa
PT BERKAT KREASI MAKMUR Menyediakan pola sewa Flow
Meter untuk system skid dispenser metering, Mobile dispenser
Metering, Filling skid metering,dan perawatan maintenance
selama pola sewa berjalan dengan metode yg di sesuaikan oleh
kebutuhan customer.

Pola sewa Master Kalibrasi
Kami juga menyediakan Pola Sewa m=master
Meter pelaksanaa tera ulang di lokasi
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www.berkakreasimakmur.co.id

@by PT.BERKAT KREASI MAKUR

